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SZÓ – KÉP – KÉPZE(LE)T
Vonalak olvasóinak

Horváth Ákos

Számomra a vonal a legfőbb kifejezőeszköz. A minden irányban korlátlanul áradó vonal-
tömeg behálózza, leírja az összes ismert és még ismeretlen jelenséget. Hogy ezeket feltárjam, 
csak a megfelelő vonalakat kell megfelelően csoportosítani, arányaikat kialakítani, ütköztetni 
és átfedni, jelenlétét kihangsúlyozni vagy hiányát érzékeltetni. A vonal őszinte. Önmagát je-
lenti, más vonallal nem helyettesíthető.

Grafikusnak tartom magam, s mint ilyen, vonalakat terelgetek papírmezőn. Ezek a vonalak 
történeteket mesélnek, leírt vagy leírásra váró történeteket. Ezáltal rajzaim hieroglifák. A pale-
olit kor emberei adták így át ismereteiket a világról a következő generációk számára. Akkor a 
hordozófelület a barlang fala volt, ma a papír. A rajz anyaga, a vízzel vagy zsiradékkal kevert 
korom azonban máig nem változott. És ha megfelelő távolságból nézzük, akkor az emberi vi-
szonyok, a problémák is hasonlóak voltak. A barlangrajzokból ki tudjuk olvasni az akkori tör-
téneteket. Az én történeteim tárgya az ember, az emberi képzelet. A portrék a történet szereplőit 
ábrázolják, más képek a történet helyszíneire viszik el a kép nézőjét (olvasóját). Azt tartom jó 
képnek, amelyet nézve az „olvasó” felfedezi a történetet, megtölti saját szereplőivel, okokat és 
következményeket lát benne. Ezáltal a kép nem egy kép lesz a falon a többi között, hanem egy 
történet, ami mindig újraíródik, valahányszor egy újabb vonalat követ végig a szem.

Éveken keresztül alkalmazott grafikával foglalkoztam. Ez idő alatt illusztrációim jelentek 
meg különböző könyvkiadóknál, valamint német, belga, angol, kanadai magazinokban és az 
Egyesült Államokban.

Több száz csomagolóanyagot és promóciós kiadványt terveztem, főleg élelmiszeripari cé-
gek megbízásából. 

Az általam tervezett térburkolatok a Los Angeles-i repülőtér halljában, perth-i, bukaresti és 
Rio de Janeiro-i szállodákban kerültek beépítésre. 

Az utóbbi tíz évben számítógépes játéksorozatok készítésében művészeti vezetőként vettem 
részt.

Önálló grafikával 2017-től kezdtem újra foglalkozni. Illusztrátori előéletemből fakadóan 
ezekben a munkáimban is a formát mindig a tartalomnak rendelem alá.
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